
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платежни картички и уреди на кои тие се користат во земјата  
за месец Март 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.442.472

      - со кеш функција 68.754

      - со дебитна функција 1.071.040

      - со кредитна функција 302.678

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.748

   

3. Имиња на мрежи на картички во кои 
банките се вклучени 

American Express, Casys, DINERS, EURO Standard, 
MasterCard, ProCredit, STBB kartica, TTK kartica, 
VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.925.666 

      - со кеш функција 89.704 

      - со дебитна функција 2.301.257

      - со кредитна функција 534.705

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.363.437.233,50 

      - со кеш функција 357.230.187,00 

      - со дебитна функција 7.952.523.027,50

      - со кредитна функција 1.053.684.019,00

      - со функција на електронски пари 0,00

      - со комбинирана функција 0,00

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на 
платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги 
поврзани со плаќања 
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  Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

 

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 32.583

1.1 На продажни места   31.713

   - на импринтери 6.881

   - на ПОС терминали  24.832

1.2 На АТМ-и 870

   - сопствени 771 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.670.034

2.1 На продажни места   1.081.483

   - на импринтери 10.397

   - на ПОС терминали  1.064.095

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.991

2.2 За подигање готовина 1.588.551

    - сопствени АТМ-и 1.467.220

    - изнајмени АТМ-и 83.030

    - преку други уреди 38.301

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.021.090.125,50

3.1 На продажни места   1.630.077.935,50

   - на импринтери 43.392.261,50

    - на ПОС терминали  1.581.957.188,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 4.728.486,00

3.2 За подигање готовина 7.391.012.190,00

    - сопствени АТМ-и 6.311.650.300,00

    - изнајмени АТМ-и 312.333.100,00

    - преку други уреди 767.028.790,00

  

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на 
платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги 
поврзани со плаќања 
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